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Descripicón:
Opis:

®
El
test QUANTOFIX
Ácido acético
2000
compuesto
pordotiras
reativas parawykrywania
la determiQUANTOFIX
Kwas® nadoctowy
2000
toestá
laseczki
testowe
półilościowego
en soluciones.
El ácido
w (PES)
roztworach.
Kwas nadoctowy
stosowany
jest
nación
semicuantitativa
de ácido
peracético
(CH3COOOH)
kwasu nadoctowego
(PES)
(CH3COOOH)
peracético
se emplea
como
desinfectantenp.
ecológico,
por ej.
en las industrias
alimentos,
jako ekologiczny
środek
dezynfekcyjny,
w przemyśle
spożywczym,
przy de
produkcji
nabebidas,
cosméticos,
farmacéutica
y médica.
Este test también
es apropiado
el uso
pojów oraz
w przemyśle
kosmetycznym,
farmaceutycznym
i medycynie.
Test tenpara
nadaje
się
en
centros
de diálisis, por
ejemplo
en el control
de nadoctowego
la concentración
ácido peracético
również
do sprawdzania
stężenia
użytkowego
kwasu
obokdenadtlenku
wodoru,
además
de agua oxigenada.
np. w dializie.
Rango
medición:
500–2000
mg/L
ácido
peracético
Zakres de
pomiaru:
500–2000
mg/L
kwasu
nadoctowego
Gradación:
0–500–1000–1500–2000
mg/L
ácido
peracético
Skala kolorów:
0–500–1000–1500–2000
mg/L
kwasu
nadoctowego

2s

20 s

Contenido
Zawartość::

1 tubo
de aluminiowa
aluminio con
100 tiras
puszka
zawiera
100reactivas
pasków testowych

Fundamento
de la reacción:
Zasada reakcji:

El
ácido
peracético
reacciona
los derivados
de fenolwy polu
pirazol
de la almohadilla
reactiva
Kwas
nadoctowy
reaguje
z pochodną
fenolu i pirazolu
testowym
tworząc zabarwiony
formándose
producto
de oxidación de color rojo.
na czerwonoun
produkt
utleniania.

Indicaciones
generales:
Wskazówki ogólne:

Utilice
la cantidad
necesaria
de tiras.ilość
Unapasków
vez sacadas
las tiras
se necesitan,
Należysólo
zawsze
pobierać
tylko potrzebną
testowych.
Poque
pobraniu
pasków cierre
puszel
inmediatamente.
No toque
la almohadilla
reactiva.
kętubo
należy
natychmiast szczelnie
zamknąć.
Nie dotykać
pola testowego.

Instrucciones
de uso:
Sposób użycia:
1.
2.
3.
4.

Sumerja
tira reactiva
2 segundos
en la solución
problema.
Laseczkęlazanurzyć
na 2por
sekundy
w badanym
roztworze.
Agite
un poco
para cieczy.
eliminar el exceso de líquido
Strząsnąć
nadmiar
Espere
20 20
segundos.
Odczekać
sekund.
Compare
con la escala
de colores.
Parakolorową
la lecturai odczytać
del valor, wartość,
tome el
Następnieinmediatamente
pole testowe natychmiast
porównać
ze skalą
color
parecido
al de la almohadilla
reactivaw(exactitud
de lectura:
+/- ½ gradación
de
która más
znajduje
się najbliżej
barwy otrzymanej
polu testowym
(dokładność
odczytu:
la
referencia).
+/-escala
½ polade
koloru).
El
color
adquiridopo
porreakcji
la almohadilla
reactiva todavía
cambiar
después
de la lectura.
Kolor
otrzymany
w polu testowym
może siępuede
jeszcze
zmienić
po odczycie.
DlatePor
lo tanto,
es muy
importante wyników
no dejar pasar
del indicado
para leerw elpodanym
resultago dla
uzyskania
prawidłowych
ważnemás
jest,tiempo
aby ocenę
przeprowadzić
do
si seNie
quieren
obtener
valoresprzebarwień
correctos. Las
coloraciones
producidas
después
tiempo
czasie.
należy
uwzględniać
powstałych
już po
czasie reakcji
(20 del
sekund)
de
reacciónjakości:
(20 segundos) no se tomarán en cuenta.
Kontrola

Control
calidad:
W celu de
przeprowadzenia
kontroli działania laseczek testowych stosuje się roztwór

Para
el funcionamiento
las tiras
una solución
ácido perakwasucontrolar
nadoctowego
o stężeniu de
1000
mg/L.reactivas,
W tym úsese
celu sporządza
sięderoztwór
podcético
con biorąc
una concentración
1000 mg/L. Estakwasu
solución
se prepara mezclando
en un
stawowy,
0,225 mL de
39-procentowego
nadoctowego
w kolbie miaromatraz
aforado 0,225
mL decałkowicie
ácido peracético
al 39% con agua
desaliniwej i dolewając
do niego
zdemineralizowaną
wodę completamente
do łącznej pojemności
zada
hasta
alcanzarwykonać
un volumen
de 100 ml.
Realice
seguidamente
la medición
las ti100 mL.
Następnie
natychmiast
pomiar
laseczką
testową. Jeśli
roztwórcon
kontrolny
ras
reactivas.
obtiene un
resultado
negativo,
incluso
después
de repetir jeszcze
el test, las
wykaże
także Si
po se
powtórnym
badaniu
wynik
negatywny,
resztę
nieużywanych
latiras
reactivas
Lo mismonegatywnej
se aplica para
el control
negativo
(con agua
seczek
należy deberán
wyrzucić.desecharse.
Także w przypadku
kontroli
(zanurzenie
w całkowicie
completamente
desalinizada):
este pojawić
caso el się
color
de lazmiana
almohadilla
no deberá
diferir
del
zdemineralizowanej
wodzie) nieenmoże
żadna
zabarwienia
w polu
testocorrespondiente
a Przyczyną
0 mg/L de PAA.
Lasbłędów
tiras pueden
arrojar
resultados
la
wym 0 mg/L PES.
obydwu
może być
upłynięcie
datyerróneos
ważnościcuando
laseczek
fecha
de vencimiento
ha caducado,
el zbyt
envase
ha otwarta
estado abierto
mucho
tiempo
o ha sido
testowych,
puszka z laseczkami
stała
długo
lub laseczki
były
nieprawidłowo
almacenado
incorrectamente.
przechowywane.

Interferencias:
Zakłócenia:

Si
soluciónpH
problema
tiene jest
un valor
pH de 2–9,
la reacción
producirá
sin interferencias.
W la
zakresie
2–9 reakcja
niezależna
od wartości
pH se
badanego
roztworu.
Roztwory
Las
soluciones
fuertemente
ácidas
deberánodczynie
tamponarse
conzbuforować
hidróxido sódico,
y las
fuerteo mocno
kwaśnym
lub mocno
alkalicznym
należy
kwasem
solny
lub
mente
clorhídrico.
Los nie
iones
mencionados
a continuación
sólo interfeługiem alcalinas
sodowym.con
Naácido
poprawność
wyniku
mają
wpływu następujące
maksymalne
stęrirán
concentraciones
superiores
las indicadas (ensayo
realizado
con 2nadoctowego
soluciones de
żeniaen
obcych
jonów w roztworze
(testa przeprowadzony
z roztworami
kwasu
o
ácido
peracético
de 1000
0 y 1000
mg/L respectivamente):
stężeniu
0 mg/L lub
mg/L):
50 mg/L: cloro
wolnylibre
chlor(hipoclorito)
(podchloryn)
1000 mg/L: formaldehído,
nitrato (NO
(NO33––))
formaldehyd, azotan
10000 mg/L: peróxido
hidrógeno
nadtlenekde
wodoru
(H2O(H
2) 2O2)
dureza total
30 °d: twardość
całkowita

Almacenamiento:
Warunki przechowywania:

Protéjanse
las należy
tiras dechronić
la luz solar
de la humedad.
Guárdese
el envase
en un
lugar fresco
Paski testowe
przedy światłem
słonecznym
i wilgocią.
Puszkę
przechowywać
yw seco,
a una
temperatura
no superior
a +30 °C.nie przekraczającej +30 °C).
miejscu
chłodnym
i suchym
(w temperaturze
Estando
almacenadas
correctamente,
lastestowe
tiras reactivas
pueden
la fecha
de
Przy prawidłowym
składowaniu
laseczki
są przydatne
dousarse
użytkuhasta
do daty
podanej
vencimiento
que consta en el envase.
na opakowaniu.

Nota:
Uwagi:

El
tapón del
envase
contiene
un desecante
venenoso.WEn
caso de ingestión,
tomar abunZatyczka
puszki
zawiera
nietrujący
środek no
osuszający.
przypadku
jego połknięcia
popić
dante
agua. wody.
dużą ilością
Eliminación:
las tiras
usadas
pueden
tirarsewyrzucać
a la basura.
Utylizacja: Zużyte
laseczki
testowe
można
do zwykłych śmieci domowych.
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